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6. Libertatea şi siguranţa persoanei: Articolul 5 şi Articolele 1-3 ale 
Protocolului nr.4.  

Articolul 5 

1. Orice persoana are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu 

poate fi privat de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi 

în conformitate cu metodele prescrise de lege: 

a) dacă este deţinut legal în urma condamnării de către un 

tribunal competent; 

b) dacă a fost obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale 

pentru nesupunere la o hotărâre nepronunţată, conform 

legii, de către un tribunal ori în vederea garantării 

executării unei obligaţii prevăzute de lege; 

c) dacă persoana a fost arestată şi deţinută în vederea 

aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci 

când există motive verosimile de a o bănui că a săvârşit o 

infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în 

necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune 

sau să fugă după săvârşirea acesteia; 

d) dacă este vorba de deţinerea legală a unui minor, ce are 

ca scop supravegherea educaţională a sa sau deţinerea 

legală până la aducerea sa în faţa autorităţilor competente; 

e) dacă este vorba despre deţinerea legală a unei persoane 

pentru a preveni răspândirea bolilor contagioase, a unui 

alienat, alcoolic sau dependent de droguri sau a unui 

vagabond; 

f) dacă este vorba despre arestarea sau deţinerea legală a 

unei persoane pentru a împiedica pătrunderea ilegală pe 

teritoriu, sau împotriva căreia se află în curs o procedură 

de expulzare sau extrădare.





 

2. Once persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel 

mai scurt şi într-o limbă pe care o înţelege, despre motivele 
arestării sale şi despre orice acuzaţii împotriva ei, 

3. Orice persoană arestată sau deţinută, în condiţiile prevăzute de 

paragraful 1.c. din acest Articol, trebuie să fie adusă de îndată în 

faţa unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu 

exercitarea atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-

un termen rezonabil, sau eliberată în cursul procedurii. Punerea 

în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să asigure 
prezentarea celui interesat la judecată. 

4. Orice persoană privată de libertatea sa prin arestare sau deţinere 

are dreptul să înainteze un recurs în faţa unui tribunal, pentru ca 

acesta să se statueze în cel mai scurt timp asupra legalităţii 

deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este 
ilegală. 

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri în 

condiţii contrare dispoziţiilor acestui Articol are dreptul la 

despăgubiri. 

Protocolul nr.4 

Articolul 1 

Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că 

nu este în măsură să execute o obligaţie contractuală. 

Articolul 2 

1. Orice persoană, care se află legal pe teritoriul unui Stat, are în 

cadrul acelui teritoriu dreptul la libertatea deplasării şi alegerii 
locului de reşedinţă. 

2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe 

a sa.
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3. Exerciţiul acestor drepturi nu poate face obiectul altor restricţii 

decât acelor prevăzute de lege, constituind măsuri necesare într-

o societate democratică pentru interesele securităţii naţionale şi 

siguranţei publice, pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea 

infracţiunilor, protecţia sănătăţii şi a moralei, sau pentru protecţia 
drepturilor şi libertăţii altora. 

4. Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în 

anumite zone determinate, face obiectul restricţiilor, impuse în 

conformitate cu legea şi justificate de interesul public într-o 
societate democratică. 

Articolul 3 

1. Nimeni nu poate fi expulzat prin măsuri individuale sau colective 
de pe teritoriul Statului al cărui cetăţean este. 

2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul Statului 

al cărui cetăţean este. 

Articolul 5 (1) al Convenţiei garantează oricărei persoane dreptul la libertate şi la 

siguranţă, mai puţin şase categorii de circumstanţe precizate de restul dispoziţiei 

care oferă lista completă a excepţiilor de la regula generală. Cu alte cuvinte, o inaltâ 

Parte Contractantă nu are facultatea de a crea alte categorii de motive pentru a 

deţine sau aresta persoane particulare, care trebuie să acţioneze în limitele stabilite 

de Convenţie. în afară de aceasta, Curtea interpretează chiar şi excepţiile foarte 

limitate, susţinând că numai această abordare este corespunzătoare cu ţelurile 

acestei prevederi. Curtea a estimat că detenţia unui parlamentar pentru deturnarea 

fondurilor publice pe temeiul că el a participat la hotărârea alocării ajutoarelor 

anumitor ţări pe cale de dezvoltare, în timp ce era membru al Guvernului, este 

considerată ca încălcare a Articolului 5 (1), deoarece nici o dovadă nu a fost adusă 

pentru a arăta că participarea la aşa procese de decizii este ilegală din punctul de 

vedere al dreptului naţional, şi mai ales că persoana dată a obţinut un profit financiar 

în urma luării acestei decizii (Lukanov c/Bulganei (1997)). La fel şi în cazul când 

legea internă a recunoscut Martorii lui legova ca o „religie cunoscută” din 1975 şi 

unde o lege adoptată ulterior elibera slujitorii acestei religii de serviciul militar, 

detenţia a doi slujitori ai acestei religii pentru refuzul de a face serviciul militar era 

nelegitimă în conformitate cu Articolul 5 (1) (Tsirlis şi Kouloumpas c/Greciei (1997)). 

Chiar şi in procese mai puţin clare, Curtea deseori revine la concluziile autorităţilor 
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sau instituţiilor naţionale care examinează plângerile înaintate în legătură cu această 

prevedere. Astfel. în cauza Raninen c/Finlandei (1997), Curtea s-a pronunţai asupra 

încălcării Articolului 5 (1), când ombudsmanul finlandez a gâsil inaccesibile 

circumstanţele arestării şi deţinerii unui bărbat care refuza să facă serviciul militar şi 
care la fel s-a opus serviciul alternativ obligatoriu. 

Articolul 5 (1) obligă Statul să nu deţină un individ decât “pe căi legale". Această 

exigenţă limitează deopotrivă forţa puterii discreţionare a Statului, astfel încât 

jurisprudenţa a stabilit in mod ferm câ, conform Convenţiei, expresia „căi legale" nu 

se raportează în exclusivitate la legile şi regulamentele interne ale Statului, ci 

comportă şi semnificaţii mai largi şi mai obiective (a se vedea mai jos examinarea 

clauzelor restrictive). Totuşi, detenţia de către Stat a unui individ pentru o perioadă 

de timp mai lungă decât este permis de legea internă va constitui o aparenţă de 
violare a acestei dispoziţii (K.-F. c/Germaniei (1997)) 

Articolul 5 urmăreşte protecţia libertăţii persoanei fizice şi, în mod deosebit, 

interzicerea oricărei arestări sau deţineri arbitrare. După cum denotă numeroase 

cereri pe care Comisia le-a declarat inadmisibile, Articolul nu oferă protecţie 

împotriva formelor mai puţin grave de limitare a libertăţii individuale, cum ar fi, spre 

exemplu, aplicarea regulilor de circulaţie, înregistrarea obligatorie a străinilor sau a 

cetăţenilor, supravegherea deţinuţilor eliberaţi condiţional, interdicţia de a circula pe 

timp de noapte sau alte tipuri de reglementări care nu restrâng în mod serios 
libertatea unui individ de a se deplasa în cadrul comunităţii. 

Jurisprudenţa Curţii stabileşte câ problema cunoaşterii dacă un individ a fost lipsit de 

libertatea sa contrar Articolului 5 trebuie analizată de la caz la caz, ţinând seama de 

toate împrejurările în speţă. De aceea, în cauza Engel şi Alin c/Olandei( 1976), 

Curtea a apreciat câ oprirea disciplinară a soldaţilor in cazărmi nu constituie o 

încălcare a Articolului 5, pentru că aceste restricţii nu „depăşesc cerinţele impuse de 

un serviciu militar normal”, în timp ce impunerea aceluiaşi gen de restricţii unor c ivili 

ar fi un fapt inadmisibil. în cauza Guzzardi c/ltaliei (1980), Curtea a declarat că faptul 

de a obliga un individ să rămână intr-un perimetru restrâns aflat pe o insulă şi de a 

limita posibilităţile sale de contact cu societatea putea trece drept o l ipsire de 

libertate. Dimpotrivă, în cauza W/e/sen c/Danemarcii (1988), Curtea a acceptat că 
Articolul 5 nu se aplică în cazul unui 
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copil în vârstă de 12 ani, internat într-un spital de psihiatrie la cererea părintelui 

căruia îi fusese încredinţat (vezi examinarea mai amplă a acestui caz mai jos). De 

aceea, deosebirea dintre privaţiunile de libertate contrare Articolului 5 şi limitările 

aduse libertăţii ce nu încalcă această dispoziţie, pare mai curând a fi de gradualizare 
decât de esenţă. 

De menţionat că individul nu poate renunţa la drepturile ce îi sunt garantate de 

Articolul 5. Cu alte cuvinte, chiar dacă un individ se prezintă el însuşi în faţa 

autorităţilor şi consimte să fie ulterior deţinut, această deţinere poate fi ilegală şi 

contrară Articolului 5. Astfel s-a pronunţat Curtea în cauza De Wilde, Ooms şi Versyp 
c/Belgiei (cunoscută şi sub denumirea cauzele de vagabondaj) (1971): 

[...] dreptul la libertate este prea important într-o „societate 

democratică” în sensul Convenţiei, pentru ca o persoană să 

piardă beneficiul protecţiei acesteia prin simplul fapt că ea s-ar 
oferi singură spre a fi dusă în detenţie. 

1. Categorii de detenţii prevăzute de Articolul 5(1) 

i. Detenţia in contextul dreptului penal 

Articolul 5 (1) prevede că un Stat poate deţine în stare de arest un individ pentru 

motive întemeiate de dreptul penal ori de dreptul civil. Atât Articolul 5 (1) (a), cât şi 

Articolul 5 (1) (c) sunt fondate pe dreptul penal. Articolul 5 (1) (a) prevede că Statul 

poate deţine o persoană după condamnare de către un tribunal competent. Curtea 

nu a găsit o încălcare a prevederii când un Stat deţine un criminal condamnat într-o 

închisoare simplă şi nu în una cu facilităţi medicale speciale cum a hotărât tribunalul, 

menţionând că în circumstanţele primare ale cazului scopul principal al detenţiei este 

pedepsirea, şi nu tratamentul medical (Bizzotto c/Greciei (1996)). în cauza Wemhoff 

c/Republicii Federative Germane (1968), Curtea a precizat că un Stat poate ţine în 

stare de arest un individ chiar dacă acesta a introdus apel împotriva hotărârii de 

condamnare şi de aplicare a pedepsei. Pe de altă parte, Curtea a considerat că 

menţinerea în stare de arest nu este de acceptat atunci când autorităţile penitenciare 

iau o decizie administrativă de a prelungi internarea reclamantului pe motiv că acesta 

ar fi comis o infracţiune pasibilă de condamnare de către un tribunal (Van 

Droogenbroeck c/Belgiei (1982)). Termenul “tribunal competent" ce figurează în 

Articolul 5 (1) (a) desemnează un organ judiciar competent, independent de executiv 
şi de părţi într-o cauză determinată. 

Articolul 5 (1) (c) prevede că Statul poate deţine în arest o persoană în vederea 
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aducerii sale în faţa unei autorităţi judiciare competente atunci când există motive 

verosimile de a fi bănuită că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice 

de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă 

după săvârşirea acesteia. De relevat faptul că principalul criteriu al acestei dispoziţii 

este caracterul rezonabil care permite Statelor o anumită libertate de apreciere a 

standardelor. Curtea s-a pronunţat asupra unei încălcări a Articolului 5 (1) în cauza 

Fox. Campell şi Hartley c/Regatului Unit (1990), în care Guvernul Regatului Unit 

arestase şi încarcerase reclamanţii, suspectaţi de a fi terorişti IRA, dar fără să ofere 

tribunalului suficiente fapte sau informaţii care să sprijine plângerea în sensul 

existenţei de “motive verosimile pentru a suspecta" săvârşirea unei infracţiuni de 
către aceştia. 

Numeroase cauze au ridicat probleme cu privire la Articolul 5 (1) (c), în legătură cu 

aplicarea variatelor texte ale legii şi practicile de combatere a terorismului. Curtea a 

decis că la reexaminarea plângerilor de violare a Articolului 5 (1) (c), “se va ţine cum 

se cuvine seama de specificul crimelor teroriste, ameninţarea pe care o reprezintă 

acestea pentru societatea democratică şi dificultăţile inerente luptei împotriva lor” 

(Murray c/Regatului Unit (1994)). în cauza Brogan c/Regatului Unit (1988), Curtea a 

hotărât că detenţia reclamanţilor avea ca scop să determine înaintarea anchetei 

organelor de poliţie cu privire la circumstanţe şi fapte ce permiteau fondarea unor 

suspiciuni concrete şi că, prin urmare, nu a fost încălcat Articolul 5 (1) (c). în cauza 

Lawless c/lrlandei (1961), Curtea a statuat că un Stat nu poate deţine un individ în 
stare de arest fără a-l aduce în faţa unui tribunal şi fără a avea intenţia să o facă. 

Este important de notat că orice detenţie intervenită în conformitate cu Articolul 5 (1) 

(c) este supusă unui control jurisdicţional în sensul paragrafelor 3 şi/sau 4 ale 
Articolului 5. 

ii. Detenţia în contextul dreptului civil 

Alineatele (b), (d), (e) şi (f) ale Articolului 5(1 ) se referă la detenţii în contextul 

dreptului civil. Articolul 5 (1) (b) acoperă categorii de reţinere ce au ca scop să 

permită prezentarea unui martor la proces, să determine un bărbat să fie supus 

testelor de paternitate sau să-l supună unui examen psihiatric. Acest alineat permite 

de asemenea detenţia cuiva pentru a se asigura că acesta se achită de “obligaţia 

prevăzută de lege”. Curtea a statuat că orice asemenea obligaţie trebuie să fie dară 

şi concretă, ci nu doar o obligaţie generală de respectare a legii (Engel şi Alţii 

c/Olandei (1976) şi Lawless c/lrlandei (1961)) sau să urmărească “schimbarea 

comportamentului cuiva" (dulia c/ltaliei (1989)). Este important de sublimat că 
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această dispoziţie nu se referă la executarea de obligaţii contractuale: este cazul 

Articolului 1 din Protocolul nr. 4 care interzice “ lipsirea de libertate a unei persoane 

doar pentru singurul motiv că nu este în măsură să-şi execute o obligaţie 
contractuală”. 

Articolul 5 (1) (d) permite unei înalte Părţi Contractante să decidă asupra detenţiei 

unui minor in scopurile “supravegherii educaţionale" sau "acţiunilor legale”. în cauza 

Bouamar c/Belgiei (1988), instanţa a hotărât că autorităţile belgiene nu puteau invoca 

clauza “supravegherea educaţională", pentru a justifica detenţia celulară a unui copil 

într-o închisoare. In cauza Nielsen c/Danemarcii (1988), un tânăr danez ai cărui 

părinţi s-au despărţit pe când el era copil, a preferat să locuiască cu tatăl său, ceea 

ce de fapt a şi făcut timp de câţiva ani, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care el 

fusese încredinţat mamei spre creştere şi educaţie. în cele din urmă, mama a cerut 

internarea băiatului într-un spital public de psihiatrie. Recunoscând aplicabilitatea 

Articolului 5 din Convenţie faţă de “orice persoană” şi în special menţionând că 

Articolul 5 (1) (d) protejează minorii, Curtea a declarat că această dispoziţie nu se 

pune in practică, deoarece “spitalizarea petiţionarului nu constituie o privare de 

libertate în sensul Articolului 5, dar a fost o exercitare responsabilă de către mamă a 
drepturilor părinteşti”. 

Articolul 5 (1) (e) permite deţinerea în scopuri de sănătate şi control social într-un 

anumit număr de situaţii umane fără de legătură între ele. Majoritatea cererilor 

întemeiate pe acest Articol contestă internarea în spitale de psihiatrie, în cauza 

Winterwerp c/Olandei (1979), Curtea a enunţat trei criterii ce permit clasificarea 

noţiunii de “alienat” în sensul Articolului 5 (1) (e). în primul rând, Statul trebuie să 

aplice norme medicale obiective pentru a stabili starea de alienare a unui individ. în 

al doilea rând, starea de alienare trebuie să aibă un caracter sau o amploare 

suficientă pentru a justifica internarea. Iar în al treilea rând, Statul poate dispune 

internarea individului doar pe durata existenţei tulburării mintale. Acest ultim criteriu 

consacră implicit dreptul de a recurge la un control periodic asupra internării 

întemeiate pe „alienare". Astfel de detenţii nu pot fi pe un termen nedeterminat. 

Totuşi, atât în cauza Winterwerp c/Olandei (1979), cât şi în cauza Ashmgdane 

c/Regatului Unit (1985), Curtea a statuat câ Articolul 5 (1) (e) nu impune Statului 

obligaţia de a-i asigura individului internat în baza acestei dispoziţii un tratament 

deosebit pentru a-l menţine în detenţie mai mult decât strictul necesar. Statul, de 

exemplu, nu poate să amâne nejustificat eliberarea din detenţia psihiatrică a unui 

individ care nu mai este bolnav mintal, până la eliberarea unui loc într-un cămin 

comunitar de îngrijire specială. Când Guvernul impune astfel de condiţii asupra 
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eliberării, el trebuie să întreprindă măsuri de realizare a acelor condiţii (Johnson 
c/Regatului Unit (1997)). 

în mod deosebit Curtea a examinat numeroase cauze îndreptate împotriva Olandei 

privind încălcarea Articolului 5 (1) (e) şi a uneia sau mai multor dispoziţii de 

procedură enunţate de Articolul 5. în cauza Van der Leer c/Olandei (1990), Curtea a 

hotărât că guvernul olandez nu a ţinut seama de Articolul 5 (1), (2) şi (4) atunci când 

a autorizat internarea reclamantului într-un spital de psihiatrie fără sâ-l fi informat pe 

cel interesat despre existenţa hotărârii de internare şi fără să-l fi ascultat în această 

problemă. în cauza Wassink c/Olandei (1990), Curtea a hotărât că o procedură ce 

permite să se dispună internarea într-un spital de psihiatrie pe temeiul convorbirilor 

telefonice ar fi conformă cerinţelor Articolului 5, dar că absenţa grefierului la şedinţa 

ulterioară de judecată ar fi fost contrară dreptului intern şi de aceea încălcâ cerinţele 

de legalitate, in cauza Koendjbiharie c/Olandei (1990), instanţa a hotărât că termenul 

de amânare de patru luni pentru a lua o decizie asupra prelungirii unei internări 
psihiatrice constituie o încălcare a Articolului 5 (4). 

Curtea şi Comisia au examinat puţine cazuri de încălcare a Articolului 5 (1) (f), care 

permite detenţia pe motive de imigrare, de azil şi de extrădare. De menţionai că prin 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu se garantează dreptul la azil politic. 

Totuşi, condiţia legalităţii anunţată în Articolul 5 (1) (f) înseamnă că înaltele Părţi 

Contractante nu pot exercita în mod arbitrar puterea lor suverană în unul sau altul din 

domeniile ce ţin de această dispoziţie (Bozano c/Franţei (1986)). în cauza Amur 

c/Franţei (1996), Curtea a găsit o încălcare a acestei dispoziţii: câţiva indivizi în 

căutare de azil politic au fost deţinuţi în aria internaţională de decolare a unui 

aeroport francez timp de aproape trei săptămâni fără vreo posibilitate de a contesta 
detenţia. 

2. Garanţii procedurale în cazul privării de libertate
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i. Dreptul de a fi informat asupra acuzaţiilor 

Printre garanţiile procedurale enunţate în Articolul 5 din Convenţie, unele corespund 

ambelor forme de detenţie, atât penale, cât şi civile; altele numai celor penale. 

Articolul 5 (2), care prevede dreptul unui individ de a fi informat, în termenul cel mai 

scurt, şi intr-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra 

oricărei acuzaţii aduse împotriva sa, părea a fi aplicabil oricărei privaţiuni de l ibertate, 

atât în contextul penal, cât şi cei civil. Curtea a găsit o încălcare a Articolului 5 (2) in 

cauza Van der Leer c/Olandei (1990), întrucât autorităţile olandeze nu numai că nu 

informaseră reclamanta cu privire la motivele internării sale intr-un spital de 

psihiatrie, dar nici că ea în realitate este privată de libertate. Atât în context penal, cât 

şi civil, Comisia şi Curtea admit că informaţiile furnizate nu trebuie să fie într-atât de 

detaliate după cum prevede Articolul 6 (3) în legătură cu dreptul la un proces 
echitabil. 

ii. Detenţia preventivă 

Dispoziţia Articolului 5 (3) care stipulează că orice persoană aflată în stare de 

detenţie în condiţiile prevăzute de Articolul 5 (1) (c) trebuie să fie imediat adusă în 

faţa judecătorului sau a altui magistrat, le oferă acestor persoane o dublă protecţie 

de formă şi de fond. După cum a hotărât Curtea în cauza Schiesser c/Elveţiei (1979), 

judecătorul sau alt magistrat, în faţa căruia este adus acel individ, trebuie de fapt să 

asculte persoana arestată. în consecinţă reiese că individul trebuie adus personal în 

faţa autorităţilor judiciare. în cauza Schiesser, Curtea a mai hotărât că autorităţile 

judiciare trebuie să reexamineze toate problemele litigioase legate de detenţie şi să 

ia o hotărâre definitivă raportându-se la criterii judiciare obiective. Pentru a-şi 

îndeplini atribuţiile, autoritatea trebuie să hotărască în deplină independenţă, conform 

procedurilor prevăzute de lege şi a normelor legale. Curtea a hotărât că un agent al 

Statului care exercită dubla funcţie de procuror şi de anchetator nu răspunde acestor 
condiţii (Scoogstrom c/Suediei (1984) şi Huber c/Elveţiei (1990)). 

Termenul „imediat” din Articolul 5 (3) reprezintă un criteriu mai riguros decât termenul 

„repede" din Articolul 5 (4). Cu toate că nici Comisia şi nici Curtea nu au stabilit un 

termen minim standard, este clar că, chiar şi în ariile acoperite de declaraţii asupra 

cazurilor de forţă majoră in conformitate cu Articolul 15, detenţia fără mijloace de 

comunicare timp de paisprezece zile sau mai mult, fără de prezentarea deţinuţilor în 

faţa unei autorităţi judiciare competente, constituie încălcarea Articolului 5 (3) (Aksoy 

c/Turciet (1996)). în cauza Brogan c/Regalului Unit (1988), Curtea a hotărât că în 

afară de situaţiile introducerii în ţară a stărilor excepţionale, termenul de patru zile şi 

şase ore este prea lung, pentru a face laţâ standardelor, în ciuda dificultăţilor 
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particulare inerente investigării actelor teroriste. 

Curtea a acceptat drept motive iniţiale de detenţie factori cum ar fi probabilitatea 

părăsirii teritoriului pe calea aerului (Neumeister c/Austriei (1968), Stogmuller 

dAustriei (1969), Matznetter c/Austriei (1969)) şi riscul comiterii altor infracţiuni 

(Matznetter). Totuşi Curtea a arătat clar că Statul nu poate ţine în detenţie un individ 

pe o perioadă nedeterminatâ. în cauza Stogmuller, Curtea a evidenţiat câ, dacă însă 

„criteriul verosimil" ce figurează în Articolul 5 (1) (c) încetează a se inai aplica, 

menţinerea în detenţie devine ilegală conform Articolului 5 (1) (e). Curtea a mai 

menţionat că, în cazul în care un „motiv verosimil" continuă să persiste, acesta nu 

constituie unicul element care să permită întotdeauna lustificarea menţinerii in 

detenţie. în cauzele Neumeister, Stogmuller şi Matznetter, Curtea a hotărât câ 

posibilitatea unei eliberări condiţionate ar micşora riscul evadării, ceea ce face 

detenţia ulterioară, din aceste motive, inacceptabilă. în cauza Matznetter, Curtea a 

susţinut totuşi că riscul comiterii altor infracţiuni este un motiv suficient pentru 

continuarea detenţiei, dar a respins acest argument în cauzele Stogmuller şi 

Rmgeisen c/Austriei (1971). Oricare ar fi motivele justificate de menţinere a detenţiei, 

Statul trebuie să depună sârguinţă în urmărirea procedurii (Letellier c/Franţei (1991), 

Van der Tang c/Spaniei (1995) şi Scott c/Spaniei (1996)). Curtea a refuzat să 

accepte argumentele Statului conform cărora perioadele prea lungi de detenţie pot fi 

impuse în baza prezumţiilor legale, şi a stabili încălcare în cauzele Yagci şi Sargin 

c/Turciei (1995) şi Mansur c/Turciei (1995), contestând, printre altele, cererea 

prezumţiei legale, potrivit căreia orice persoană acuzată de o crimă gravă riscă să 
evadeze. 

Articolul 5 (3) la fel garantează dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil, dacă 

un individ nu a fost eliberat. Scopul acestei dispoziţii este de a evita o detenţie 

nedeterminată pe durata anchetării cauzei de către Stat. Curtea a stabilit că 

menţinerea în arest preventiv a unui individ timp de patru ani, deşi acesta a 

recunoscut de bună voie încă la începutul investigaţiei câ a săvârşit infracţiunile în 

cauză, constituie o încălcare a acestei dispoziţii (Muller c/Franţei (1997). După cum a 

menţionat Curtea în cauza Wemhoff c/Repubhcii Federative Germane (1968), 

acuzatul aflat în detenţie trebuie să beneficieze de prioritate mai mare în comparaţie 

cu cel aflat în stare de libertate, in acelaşi timp totuşi, Curtea a evidenţiat câ punerea 

în libertate provizorie a unei persoane acuzate din detenţie nu anulează dreptul celui 

interesat de a fi judecat într-un termen rezonabil. Criteriul „caracterului rezonabil" în 

sensul Articolului 5 (3) nu este asemănător celui aplicabil normei referitoare la un 
proces echitabil enunţat în Articolul 6 (1). 
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iii. Habeas corpus 

Articolul 5 (4) garantează unui individ privat de libertate prin arest sau detenţie 

dreptul de a contesta în tribunal legalitatea unei asemenea măsuri. O asemenea 

contestaţie trebuie audiată repede, iar individul trebuie eliberat dacă tribunalul 

hotărăşte că detenţia este nelegitimă. Articolul 5 (4) are un caracter autonom: este 

posibil ca Statul să încalce această dispoziţie chiar dacă motivele deţinerii sunt 

considerate acceptabile pe temeiul celorlalte alineate ale Articolului 5. Dreptul 

fundamental al Articolului 5 (4) este cel referitor la existenţa unui control asupra 
legalităţii detenţiei. 

Cea mai mare parte a reclamanţilor care şi-au întemeiat cererile pe dispoziţiile 

Articolului 5 (4) au susţinut că lipsa unui control periodic asupra legalităţii detenţiei lor 

constituia o încălcare a dispoziţiei respective. Comisia şi Curtea au dezvoltat o 

jurisprudenţâ destul de închegată în această privinţă. Ele au făcut o distincţie clară 

între detenţia care este urmarea unei condamnări pronunţate de o instanţă 

competentă, în sensul Articolului 5 (1), şi alte forme de detenţie, ce îşi au mai curând 

originea în dispoziţiile Articolului 5 (4); însă Comisia şi Curtea au ales drept criteriu 

determinant introducerea de elemente noi sau de modificare a situaţiei celui deţinut 

care să oblige reexaminarea cazurilor aflate la originea unei detenţii legale, in 

cauzele Hussain c/Regatului Unit (1996) şi Singh c/Regatului Unit (1996), Curtea a 

hotărât că indivizii care au fost condamnaţi, în timp ce erau minori, la detenţie pentru 

un termen anumit, determinat ulterior pe durata care îi va plăcea “Maiestăţii Sale", 

aveau dreptul să solicite reexaminarea oricărei detenţii impuse după expirarea 

termenului fixat iniţial, îndeosebi în cazul în care detenţiile se bazau pe aprecierea 

pericolului prezentat de individ pentru societate. în cauza Wmterwerp cJOtandei 

(1979), Curtea a hotărât câ un deţinut poate avea dreptul “să declare recurs” 

solicitând reexaminarea, în intervale rezonabile, a legalităţii detenţiei sale. în cauza 

Bezicheri c/ltaliei (1989), Curtea a precizat câ intervalele pentru reexaminarea 

deciziilor prin care s-a dispus detenţia provizorie trebuie sâ fie destul de scurte, in 

timp ce pentru verificarea unei internări într-un spital de psihiatrie, intervalele 

respective pot fi ceva mai lungi, fără a încălca astfel Convenţia. în acest exemplu, 

intervalul de cinci luni şi jumătate pentru examinarea celei de-a doua cereri pentru 

eliberare din detenţie, a fost considerat prea lung, în cauza De Jong, Baljet şi Van 

den Brink c/Olandei (1984), Curtea a constatat că un termen de la şase la 

unsprezece luni era prea lung pentru a se efectua un prim control al legalităţii 

detenţiei. în acelaşi sens în alte două cauze referitoare la controlul hotărârilor de 

internare într-un spital de psihiatne Curtea a apreciat că intervalele de patru luni 

(Koendjbiharie c/Olandei (1990) şi respectiv opt săptămâni (E c/Norvegiei (1990) 
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constituiau termene prea lungi. 

Deşi procedura habeas corpus nu poate fi subiectul tuturor cererilor pentru un proces 

echitabil prevăzute de Articolul 6, Comisia şi Curtea au estimat că unele atribute ale 
echităţii trebuie să fie prezente şi în procedura Articolului 5 (4). 

Principiile echităţii trebuie respectate chiar dacă Statul invocă preocuparea de 

securitatea naţională drept motiv de detenţie a unui individ oarecare. Stabilind 

încălcarea Articolului 5 (4) în cauza Chahal c/Regatului Unit (1996), Curtea a 
formulat următoarele observaţii: 

Curtea a recunoscut că folosirea informaţiilor confidenţiale poate fi 

inevitabilă în cazurile când securitatea naţională este în joc. Aceasta 

nu înseamnă că, totuşi, autorităţile naţionale pot fi eliberate de orice 

control al tribunalelor interne, din moment ce acestea afirmă că 

procesul are legătură cu securitatea naţională şi cu terorismul (...) 

[Există] tehnici, care permit, pe de o parte, de a pune în acord 

preocupările legitime legate de securitate, de caracterul şi sursa 

informaţiei, şi, pe de altă parte, necesitatea de a acorda suficiente 
avantaje justificabile conforme cu regulile de procedură. 

in cauza Sanchez-Reisse c/Elveţiei (1986), instanţa a hotărât că principiul egalităţii 

armelor este valabil şi în ce priveşte procedura habeas corpus, care trebuie să aibă 

un caracter acuzator, in cauza Lamy c/Belgiei (1989), instanţa a hotărât că un acuzat 

poate consulta dosarele de care se foloseşte ancheta pentru a revedea o hotărâre de 

menţinere a celui arestat în stare de detenţie. în cauza Bouamar c/Belgiei (1988), 

Curtea a precizat că dacă o persoană tânără contestă detenţia sa, aceasta poate 

obţine asistenţa juridică pentru a fi respectate drepturile fundamentale garantate 
pentru apărarea sa de Articolul 5 (4). 

De menţionat că Articolul 5 (4) obligă Statele Membre ale Convenţiei să stipuleze un 

recurs intern efectiv. în cauza Sakik şi Alţii c/Turciei (1997), Curtea a vizat încălcarea 

acestei dispoziţii, in special, pe motivul că guvernul poate să nu prezinte exemple de 

invocare cu succes de către un individ a Articolului 5 (4) sau a altui articol 
asemănător din Constituţia Turciei. 

3. Dreptul la despăgubire prevăzut in Articolul 5 (5) 

Puţine cazuri au ridicat reclamaţii pe baza Articolul 5 (5), care enunţă un drept la 
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despăgubiri pentru „orice persoană care este victima unei arestări sau a unei detenţii 

în condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol". Pentru ca Comisia sau Curtea să 

constate existenţa unei încălcări a Articolul 5 (5), trebuie mai întâi să ajungă la 

concluzia că nu s-a ţinut seama de unul sau mai multe dintre drepturile protejate de 

paragrafele precedente ale acestui articol (Murray c/Regatului Unit (1994)). Este 

important de evidenţiat că dreptul la despăgubiri prevăzut în această dispoziţie 

constituie un drept revendicat de către cel interesat de la autorităţile interne, aşa cum 

este cazul oricărui alt drept precizat de Titlul I al Convenţiei. De aceea, Articolul 5 (5), 

ca şi Articolul 5 (4) constituie un recurs intern pe care Curtea trebuie să-l verifice în 

conformitate cu principiile dezvoltate în interpretarea altor articole ale Convenţiei. în 

cauza Sakik, menţionată mai sus, Curtea a avizat încălcarea Articolului 5 (5) pe 

temeiul că Guvernul turc nu a putut demonstra că cineva cândva a fost compensat în 

conformitate cu dispoziţiile legale interne, pe care guvernul le cita drept aplicabile. în 

cauza Tsirlis şi Kouloumpas c/Greciei (1997), Curtea, la fel, s-a pronunţat în legătură 

cu încălcarea Articolului 5 (5): jurisdicţia naţională a refuzat sâ-i despăgubească 

pentru detenţia lor nelegitimă, invocând un argument special, conform căruia detenţia 
lor s-a produs din cauza neglijenţei lor totale. 

Articolul 50, pe de altă parte, atribuie Curţii Europene pentru Drepturile Omului 

competenţa de a „oferi o recompensă echitabilă” unei persoane particulare în 

anumite condiţii. Curtea a declarat că aceste două dispoziţii nu se exclud reciproc şi 

că dacă cel interesat şi-a văzut plângerea soluţionată în baza Articolului 5 (5), 

aceasta nu împiedică însă Curtea să poată reexamina problema respectivă pe 

temeiul Articolului 50 (Brogan şi Alţii c/Regatului Unit (1988) şi Ciulla c/ltaliei (1989)) 

 

. 
H. Dreptul la un proces echitabil: Articolul 6 şi Articolele 2-4 ale 

Protocolului nr.7 

Articolul 6 

1. Orice persoană are dreptul la o judecată echitabilă şi publică, 

într-un termen rezonabil cauzei sale, de către un tribunal 

independent şi imparţial, instituit prin lege, care va hotărî fie 

asupra încălcării privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter 

civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în 

mod public, dar accesul presei şi publicului poate fi interzis în 

sala de şedinţe în interesul moralităţii, ordinii publice sau al 
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securităţii naţionale într-o societate democratică, când o cer 

interesul minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces 

sau în măsura considerată strict necesară de către tribunal, când 

în virtutea unor împrejurări speciale publicitatea ar fi de natură să 
aducă prejudiciu intereselor justiţiei. 

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată 

nevinovată atât timp cât vinovăţia sa n-a fost în mod legal 

stabilită 

3. Orice persoană acuzată de o infracţiune are ca minimum 
următoarele drepturi: 

a. să fie informată, în cel mai scurt termen, într-o limbă 

pe care o înţelege şi de o manieră detaliată asupra 
naturii şi cauzei acuzării împotriva sa; 

b. să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare 
pregătirii apărării sale; 

c. să se apere singură sau să fie asistată de un apărător 

ales de ea, şi dacă nu dispune de mijloace necesare 

pentru a-l plăti, să poată fi asistată în
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